
Klauzula obowiązku informacyjnego - monitoring wizyjny 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych RODO) informujmy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych w postaci wizerunku jest Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Marklowicach, przy ul. Astrów 4A, tel. 324550292. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: e-mail iodo@marklowice.pl, 
tel. 324592825. 

3. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary obiektów będących w administrowaniu 
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

4. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: 
- Gminny Ośrodek Sportu w Marklowicach, ul. Astrów 4 A (kamery zlokalizowane są na 

zewnątrz ośrodka i obejmują parking oraz trybuny, natomiast wewnątrz budynku 
obejmują korytarz), 

- Gminne Centrum Rekreacji - Słoneczna Wyspa w Marklowicach, ul. Wyzwolenia 
(kamery zlokalizowane są na zewnątrz Słonecznej Wyspy), 

- Boisko Sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 w Marklowicach (kamery obejmują 
swym zasięgiem boisko), 

- Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK w Marklowicach 
ul. Cmentarna 9 (kamery zlokalizowane są w obrębie punktu). 

5. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na 
rejestratorach danych i są dostępne maksymalnie do 30 dni. Po tym terminie dane zostają 
automatycznie nadpisywane. 

6. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). 
7. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

osób przebywających na terenie monitorowanym. 
8. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane na wniosek, organom 

prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, 
sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów. 

9. Państwa dane osobowe znajdują się w zbiorze danych Administratora i przysługuje Państwu 
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 

10. Jeżeli Państwa zdaniem, przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w Warszawie, 

11. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.   
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